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WYBRANE ZASADY UDZIAŁU
W PROGRAMIE SUPER PROFIT

Wybierz coś dla siebie

Programem objęte są zakupy dokonywane przez Klientów
w sklepach, które przystąpiły do programu Super Proﬁt i są
oznakowane plakatami informującymi o przeprowadzaniu
programu. Każdy Klient, który dokonał zakupu na kwotę, którą
ustala jednolicie dla wszystkich swoich Klientów właściciel sklepu,
otrzymuje 100 punktów w postaci naklejki lub w postaci punktów
elektronicznych naliczonych na kartę.
W przypadku zakupów za wielokrotność kwoty ustalonej
przez właściciela sklepu, Klient otrzyma proporcjonalnie większą
liczbę punktów. Istnieje możliwość otrzymania dodatkowych
punktów za zakupy wybranych produktów, odpowiednio
oznaczonych w sklepach. Programem nie są objęte zakupy
wyrobów wskazanych w regulaminie programu Super Proﬁt.
Zgromadzone odpowiedniej ilości punktów upoważnia
Klienta do odebrania nagrody z aktualnie obowiązującego katalogu.
Warunkiem otrzymania nagrody jest rejestracja w programie.
Ostateczny termin zamawiania nagród upływa

Z uwagi na sytuację spowodowaną pandemią KORONAWIRUSA na całym
świecie zastrzegamy, że dostawy nagród mogą ulec opóźnieniu, a wybrane
nagrody z przyczyn od nas niezależnych mogą różnić się wizualnie od
przedstawionych w katalogu z powodu konieczności zastosowania zamienników.

30.04.2021r.

39 500 PKT

URZĄDZENIE DO WYPIEKANIA
BABECZEK

Łatwe w obsłudze i czyszczeniu.
Błyskawicznie gotowe kształtne babeczki (6-8
min.) bez konieczności używania foremek.
Specjalna szpatułka do wyciągania gotowych
ciastek. Załączone sprawdzone przepisy.
Wym. 25,5x20,5x11,5 cm, moc 700 W.
Kolor czerwony.

Smażenie
HIT
BEZ!oleju !

HIT
HIT
! !

120 000 PKT

FRYTOWNICA FITFRYER

Umożliwia smażenie, grillowanie, duszenie
i pieczenie bez konieczności używania oleju.
Dania przygotowuje się z wykorzystaniem
cyrkulacji gorącego powietrza, potrawy są
chrupiące i delikatne w środku. Kosz poj. 2,8 l,
misa 4,5 l, zas. 220-240 V, moc 1500 W.
Kolor czarny.

NOWA
HIT !SERIA!

HIT
HIT
! !

67 000 PKT

BLENDER KIELICHOWY

Blender ze stylizowanej linii produktów Vintage.
Zadbaj o zdrowie całej rodziny. Dwie prędkości,
6 stalowych ostrzy, funkcja pulsacyjna, kielich
chowany na podstawie - duża oszczędność
miejsca. Poj. 1,5 l, moc 500 W. Kolor beżowy.

HIT !
NOWOŚĆ!
50 000 PKT

EKSPRES PRZELEWOWY

Wyposażony w szklany dzbanek o pojemności na ok. 15
ﬁliżanek kawy, wyświetlacz LCD, wskaźnik poziomu wody,
blokadę kapania i płytę utrzymującą ciepło. Funkcja
opóźnionego startu i odkamieniania.
Poj. 1,8 l, moc 950 W. Wyposażenie: dzbanek i łyżka do
kawy.

135 500 PKT

WALIZKI "NASA" KOMPLET

Walizki ABS 20, 24, 28", ze stelażem i kółkami, plastikowy uchwyt
górny, uchwyt boczny oraz stopki (w rozmiarze 28 i 24"), komora
główna zamykana na suwak, wewnątrz kieszonka zamykana na
suwak. Rozmiary 20", 24", 28". Kolory do wyboru srebrny lub
czarny.
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29 500 PKT

PATELNIA CHEF 28 CM

Wykonana ze stali nierdzewnej z powłoką teﬂonową.
Odpowiednia do używania na wszystkich rodzajach
kuchenek, w tym indukcyjnych. Ponadczasowa
prosta, elegancka i nowoczesna stylistyka. Ø 28 cm,
wys. 5 cm. Kolor srebrny/czarny.

19 500 PKT

GARNEK DO MLEKA Z GWIZDKIEM

25 000 PKT

Wykonany ze stali nierdzewnej z uchwytem z tworzywa.
Posiada podwójne ścianki, między które należy wlać wodę,
aby zapobiec przypalaniu się mleka. Wyposażony
w gwizdek, który sygnalizuje gotowanie. Poj. 1,5 l , wym.
17,3x21,6x14 cm. Kolor srebrny.

PATELNIA CHEF 24 CM

Wykonana ze stali nierdzewnej z powłoką
teﬂonową. Odpowiednia do używania na
wszystkich rodzajach kuchenek, w tym
indukcyjnych. Ponadczasowa prosta, elegancka
i nowoczesna stylistyka. Ø 24 cm, wys. 5 cm.
Kolor srebrny/czarny.

39 000 PKT

PATELNIA GŁĘBOKA
26 CM

20 000 PKT

PATELNIA CHEF 20 CM

Wykonana ze stali nierdzewnej z powłoką teﬂonową.
Odpowiednia do używania na wszystkich rodzajach
kuchenek, w tym indukcyjnych. Ponadczasowa prosta,
elegancka i nowoczesna stylistyka. Ø 20 cm, wys. 5
cm. Kolor srebrny/czarny.
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Wykonana ze stali nierdzewnej
z powłoką teﬂonową. Posiada dołączoną
szklaną pokrywkę. Odpowiednia do
używania na wszystkich rodzajach
kuchenek, w tym indukcyjnych. Elegancka
i nowoczesna stylistyka. Ø 26 cm,
wys. 6,6 cm. Kolor srebrny/czarny.
Z uwagi na sytuację spowodowaną pandemią KORONAWIRUSA na całym świecie zastrzegamy, że dostawy
nagród mogą ulec opóźnieniu, a wybrane nagrody z przyczyn od nas niezależnych mogą różnić się wizualnie
od przedstawionych w katalogu z powodu konieczności zastosowania zamienników.

25 000 PKT

95 500 PKT

Wykonany ze stali nierdzewnej
z pokrywą ze szkła hartowanego.
Odpowiedni do używania na
wszystkich rodzajach kuchenek,
w tym indukcyjnych. Ponadczasowa
prosta, elegancka i nowoczesna
stylistyka. Ø 20 cm, wys. 11,5 cm.
Kolor srebrny.

Zestaw nowoczesnych garnków z pokrywkami.
Wykonane z aluminium, pokryte twardą powłoką
granitową. Wyposażone w powłokę non-stick.
Idealne do niskotłuszczowego gotowania
i pieczenia. Wymiary: 28, 24, 20, 16 cm.

GARNEK CHEF 20 CM

22 000 PKT

GARNEK CHEF 18 CM

GARNKI GRANITOWE ZESTAW

Wykonany ze stali nierdzewnej z pokrywą ze szkła
hartowanego. Odpowiedni do używania na
wszystkich rodzajach kuchenek, w tym indukcyjnych.
Ponadczasowa prosta, elegancka
i nowoczesna stylistyka. Ø 18 cm, wys. 10,5 cm.
Kolor srebrny.

30 500 PKT

GARNEK CHEF 24 CM

Wykonany ze stali nierdzewnej
z pokrywą ze szkła
hartowanego. Odpowiedni
do używania na wszystkich
rodzajach kuchenek, w tym
indukcyjnych. Ponadczasowa
prosta, elegancka
i nowoczesna stylistyka.
Ø 24 cm, wys. 13,5 cm.
Kolor srebrny.

21 000 PKT

GARNEK CHEF 16 CM

Wykonany ze stali nierdzewnej
z pokrywą ze szkła hartowanego.
Odpowiedni do używania na wszystkich
rodzajach kuchenek, w tym indukcyjnych.
Ponadczasowa prosta, elegancka
i nowoczesna stylistyka.
Ø 16 cm, wys. 9,5 cm. Kolor srebrny.

BESTSELLER
HIT ! !

55 900 PKT

GARNKI KOMPLET TWIN

Wykonane ze stali nierdzewnej w oryginalnym
wykończeniu w satynowe paski. Posiadają skalę do
odmierzania płynów na wewnętrznej ściance ułatwiającą
gotowanie. Do wszystkich typów kuchenek.
Wym. Ø 18cm/poj. 2,3l, Ø 20cm/poj. 3,1l, Ø 24cm/poj.
5,5l. Kolor srebrny.
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8 500 PKT

8 500 PKT

Wykonana z wysokogatunkowego
tworzywa sztucznego z drewnianymi
elementami. Na cukier sypki lub
w kostkach. Praktyczna i łatwa
w myciu, bezpieczna w kontakcie
z żywnością. Wym. 13x13x15 cm.
Drewno/tworzywo sztuczne.

Wykonana z najwyższej jakości
materiałów. Zamknięta pokrywa
zachowuje smak masła na dłużej
jednocześnie chroniąc przed
zabrudzeniami, szybkim roztopieniem
czy zepsuciem. Można myć
w zmywarce. Wym. 18,5x12x7,2 cm.
Drewno/tworzywo sztuczne.

MASELNICZKA

CUKIERNICA

29 000 PKT

DESKA OBROTOWA Z KLOSZEM

Deska wykonana z olejowanego drewna bukowego.
Obrotowa podstawa do serwowania. Klosz
z uchwytem zabezpieczający żywność przed utratą
świeżości. Sprawdza się do codziennego użytku
i podczas imprez. Ø 33,5 cm. Drewno/szkło.

8 000 PKT

TORTOWNICA Z POKRYWĄ

Do przechowywania, transportu i serwowania
wypieków. Uchwyt ułatwi przenoszenie. Dzięki niemu
wypieki, kanapki, przekąski dłużej zachowają świeżość.
Nadaje się na blat, do lodówki lub do sza i.
Wym. 36,5x36,5x15 cm. Kolor turkusowy.

BESTSELLER
HIT ! !

9 500 PKT

KOMPLET OBIADOWY
JEDNOOSOBOWY DIWALI

Odmieniona wersja znanej kolekcji ze szkła
hartowanego. Materiał o wysokiej odporności na
zadrapania i uderzenia uzyskany przez specjalny
proces hartowania. Szary granit. 3 el.: 1xtalerz
obiadowy, 1xtalerz deserowy, 1xmiska na zupę.

6

45 500 PKT

KOMPLET OBIADOWY DIWALI

Piękna klasyczna kolekcja talerzy wykonana
z dekorowanego szkła ﬂuorokrzemianowego. Specjalny
proces produkcji sprawia, że ten materiał
ma bardzo wysoką odporność na zadrapania
i uderzenia. Wym. 29,2x14x28,5 cm (w opakowaniu).
Kolor turkusowy. 18 el: 6x talerze obiadowe 25 cm,
6x talerze głębokie 20 cm, 6x talerzyki deserowe 19 cm.

149 900 PKT

ROBOT PLANETARNY

Silnik o wysokiej mocy,
regulacja prędkości
30-172/min., funkcja pracy
pulsacyjnej, system
powolnego startu,
metalowa misa
o pojemności 5,5 l oraz
końcówki do mieszania,
ubijania i zagniatania.
Poj. misy 5,5 l,
moc 2400 W, waga 6 kg.
Kolor beżowy.

66 000 PKT

TOSTER VINTAGE

Posiada funkcje rozmrażania, podgrzewania
i opiekania w 6 stopniach. Dodatkowo funkcja
wyśrodkowania grzanek oraz nienagrzewająca
się obudowa. W podstawie specjalne miejsce na
zwinięcie kabla. Wym. 30x19x20 cm,
moc 810 W. Kolor beżowy. Na wyposażeniu
szczypczyki ze stali.

83 000 PKT

GARNEK WIELOFUNKCYJNY

Posiada 5 funkcji: gotowanie ryżu, patelnia, gotowanie
na parze, podgrzewanie, wolne gotowanie.
Wyjmowana misa z nieprzywierającą powłoką
ceramiczną, kosz parowy z tworzywa i szklana
pokrywa. Poj. 3 l, moc 650 W. Kolor beżowy.
Akcesoria: miarka, łyżka, uchwyt pokrywy, garnek
do gotowania na parze.

NOWA
HIT !SERIA !

90 000 PKT

47 000 PKT

65 000 PKT

Posiada ruszt, tackę, 3 opcje
pieczenia (góra-dół, sama
góra, sam dół) i minutnik.
Zakres temperatury do 230
stopni. Doskonały do
podgrzewania i pieczenia,
pozwala przygotować ciasto
lub pizzę. Wym. 47,5x40x
24,5 cm, poj. 18 l,
moc 1380 W. Kolor beżowy.

Składa się z dwóch zbiorników:
na wodę i kawę, lejka z sitkiem
oraz podstawy podgrzewającej.
Pojemność pozwala
przygotować ﬁliżankę kawy.
Automatyczne wyłączanie
i podtrzymywanie temperatury.
Poj. 100 ml, moc 400 W.
Kolor beżowy.

Czajnik elektryczny w stylu retro,
metalowy z chromowanymi
wykończeniami. Posiada miły
w dotyku uchwyt Soft Touch,
wskaźnik poziomu wody oraz
wyjmowany ﬁltr służący usuwaniu
kamienia. Wym. 22x22x20,5 cm,
poj. 1,7 l, moc 2000 W.
Kolor beżowy.

PIEKARNIK VINTAGE

KAWIARKA
ELEKTRYCZNA

CZAJNIK ELEKTRYCZNY
VINTAGE
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90 000 PKT

URZĄDZENIE
DO SERÓW I JOGURTÓW

Pozwala przygotować smaczny
świeży ser lub jogurt przy użyciu
naturalnych składników. Idealny dla
osób nietolerujących laktozy i wegan.
Zawiera książkę kucharską
z przetestowanymi przepisami.
Moc 500 W. Kolor zielony.
6 programów pracy.

HIT !
NOWOŚĆ!
32 500 PKT

GOFROWNICA

Do jednoczesnego przygotowania
2 prostokątnych gofrów, płyty
pokryte nieprzywierającą powłoką,
termostat automatycznie
regulujący temperaturę. Pozwala
przygotować idealnie wypieczone
chrupiące gofry. Zas. 220-240 V
50/60 Hz, moc 1000 W.
Kolor biały.

42 000 PKT

URZĄDZENIE DO NALEŚNIKÓW

Nieprzywierająca płyta grzejna, łatwa do
czyszczenia. W zestawie dwie drewniane
szpatułki do rozprowadzania i przekładania
ciasta. Kompaktowe wymiary, łatwość
obsługi oraz stylizacja z lat 50.
Moc 1000 W. Kolor czerwony.

8

35 000 PKT

BLENDER RĘCZNY

Urządzenie z funkcją smooth touch intuicyjnym ustawieniem płynnej
prędkości. Posiada przystawkę miksującą
ze stali nierdzewnej, pojemnik
z przykrywką o pojemności 600 ml. oraz
uchwyt do zawieszania. Zas. 220-240 V
50/60 Hz, moc 500 W.

99 900 PKT

URZĄDZENIE DO WYPIEKU CHLEBA

Posiada 19 programów w 3 rozmiarach
pieczywa oraz 3 stopniach wypieczenia.
Utrzymuje ciepło chleba do ok. 1 godziny.
Korpus ze stali nierdzewnej, wbudowany
wyświetlacz LCD. W komplecie z akcesoriami.
Poj. 500/750/1000 gr, moc 550 W. Kolor
srebrny. W zestawie: akcesoria pomiarowe,
miarka, haczyk do wyjmowania ciasta.

Z uwagi na sytuację spowodowaną pandemią KORONAWIRUSA na całym świecie zastrzegamy, że dostawy
nagród mogą ulec opóźnieniu, a wybrane nagrody z przyczyn od nas niezależnych mogą różnić się wizualnie
od przedstawionych w katalogu z powodu konieczności zastosowania zamienników.

47 500 PKT

MIKSER Z MISĄ OBROTOWĄ

Zestaw zawiera misę obrotową,
mieszadła trzepakowe i hakowe.
Urządzenie z 5-stopniową regulację
prędkości z funkcją TURBO i
zabezpieczeniem przed przypadkowym
wyjęciem mieszadeł podczas pracy.
Poj. misy 3,4 l, moc 750 W.
Kolor biały.

HIT !
NOWOŚĆ!
25 500 PKT

MISKA SOLUTION

Pokrywa z wymiennymi tarkami umożliwiająca ścieranie warzyw prosto do
miski. Otwór w pokrywie pozwala na blendowanie oraz miksowanie bez
rozpryskiwania. Antypoślizgowa silikonowa podstawa i rączka.
Wym. 20x27x12,5 cm. Kolor srebrny/szary. Materiał: stal nierdzewna.

15 500 PKT

1

WZÓR

DEKORATOR DO CIAST

Posiada wymienne końcówki o różnych
kształtach do wykonywania ozdobnych
wzorów na słodkich wypiekach. Ponadto
w zestawie znajdują się dekoracyjne
szablony, które pozwolą na ciekawe
zdobienia. Wym. 5,5x22,5x14,5 cm.
Kolor biały, zielony.

2

WZÓR

13 500 PKT

ŚCIERECZKI
Z RĘCZNIKIEM
KOMPLET

3

WZÓR

W eleganckim pudełku
w zestawie dwie ściereczki
do naczyń oraz ręcznik
z najwyższej jakości
bawełny. Uniwersalna
kolorystyka idealnie
komponuje się z wystrojem
każdej kuchni. 3 wzory
do wyboru. Gramatura:
ściereczki 200gr/m2, ręcznik
360/m2.

16 500 PKT

WAGA KUCHENNA

Pomiar w różnych jednostkach,
funkcja tarowania. Maksymalne
obciążenie 5 kg. Platforma ze stali
nierdzewnej, elektroniczny
wyświetlacz. Łatwa w użyciu,
praktyczna w przechowywaniu.
Wym. 18x13,8x1,8 cm, zas. 2x AAA.
Kolor srebrny. Zasilanie bateryjne.

55 000 PKT

NACZYNIA ŻAROODPORNE Z PODGRZEWACZAMI

Doskonale sprawdzi się podczas przyjęć i rodzinnych spotkań.
Dołączony stelaż na świeczki typu tealight, które mają
utrzymać odpowiednią temperaturę
dań. Stosować
o
o
w temperaturach od -40 C do 300 C. Wym. (bez stelaża)
25x25x8 cm, wym. stelaża 53x25,5x14 cm.
Kolor srebrny/szkło. Stelaż ze stali nierdzewnej.
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43 000 PKT

WYCISKARKA DO OWOCÓW
elektryczna

Posiada 2 rodzaje nasadek do wyciskania
małych i dużych owoców, dziubek niekapek
oraz pokrywę ochronną. Pozwala
przygotować świeże soki szybko i bez
wysiłku. Łatwy w czyszczeniu
i przechowywaniu. Wym. 18x18x20 cm,
moc 60 W. Kolor srebrny.

69 900 PKT

SOKOWIRÓWKA

Obudowa ze stali nierdzewnej. Posiada
możliwość podawania całych owoców/warzyw
i wysoką wydajność pracy 1 l/min. 2-stopniowa
regulacja prędkości, rynienka do soku, prosty
i szybki system montażu. Poj. na sok 350 ml,
na odpadki 1200 ml, zas. 220-240 V,
moc 640 W. Kolor srebrno - czarny.

13 500 PKT

BUTELKA TERMOS

Utrzymuje temperaturę napojów
do 12 godzin. Posiada szczelną
nienagrzewającą się obudowę
oraz stalową nakrętkę
z uszczelką silikonową. Pełni
funkcję termosu, zamiennika
kubka termicznego i butelki.
Poj. 420 ml, wys. 25 cm,
śr. podstawy 7 cm. Do wyboru:
czarny, czerwony, mięta.

30 000 PKT

OPIEKACZ DO KANAPEK

Do jednoczesnego przygotowania 4
trójkątnych kanapek, głębokie płyty pokryte
nieprzywierającą powłoką pozwalające na
zapiekanie kanapek z dużą ilością nadzienia dwukrotnie grubsze niż zwykle. Moc. 900 W.
Kolor biały.

2 x GRUBSZE
HIT
! !
TOSTY

120 000 PKT
WOLNOWAR
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Profesjonalne urządzenie elektryczne do
dań jednogarnkowych (gulaszy, bigosów,
mięs). Służy do gotowania, pieczenia
i duszenia potraw. Produkt o prostej
konstrukcji, łatwy w obsłudze i bezpieczny.
Poj. 6,5 l, zas. 220-240 V 50/60 Hz, moc
320 W. Kolor srebrny. Wyjmowana misa
kamionkowa, szklana pokrywa.

28 500 PKT

BRYTFANNA OVAL

Wykonana ze stali, pokryta
emalią na zewnątrz i wewnątrz.
Idealnie nadaje się do pieczenia,
zapiekania mięs i zapiekanek.
Posiada dwa wygodne uchwyty
ułatwiające przekładanie
naczynia. Wym. 40x27,5x17 cm.
Kolor czarny. Materiał: stal
emaliowana.

53 000 PKT

GRILL ELEKTRYCZNY

Obudowa ze stali nierdzewnej, płyty
pokryte nieprzywierającą powłoką.
Możliwość grillowania na dwa
sposoby - otwarty i zamknięty.
Regulowana wysokość płyty górnej,
zakres temperatury do 270 °C.
Wym. płyty 290x230-460 mm,
zas. 220-240 V, moc 2000 W.
Kolor czarny.

9 000 PKT

TORTOWNICA DO PIECZENIA

Ze stali węglowej z praktycznym wyjmowanym
dnem. Pokryta oryginalną szwajcarską powłoką
nieprzywierającą Ilag® Non-Stick Basic. Przyjazna
środowisku, wolna od metali ciężkich, kadmu,
ołowiu i PFOA. Ø 26 cm, wys. 6,7 cm. Kolor czarny.

18 000 PKT

OBRUS
PLAMOODPORNY

Niezwykle przydatny
i praktyczny w każdym
domu. Eleganckie wzory
na białej tkaninie
zachwycą gości,
a całkowicie
plamoodporna tkanina
nie dołoży pracy.
140x220 cm.
Kolor biały.

32 500 PKT

39 500 PKT

Wykonana z odlewanego aluminium, nie
deformuje się pod wpływem temperatury,
doskonale przewodzi ciepło. Pokryta
czterowarstwową powłoką nieprzywierającą
imitującą kamień odporną na ścieranie. Wym.
28,5x50x1,5 cm, Ø28 cm. Kolor czarny,
imitacja kamienia.

Wykonany z odlewanego aluminium, nie
deformuje się pod wpływem temperatury,
doskonale przewodzi ciepło. Pokryty
czterowarstwową powłoką nieprzywierającą,
imitującą kamień odporną na ścieranie. Ø 28
cm, wym. 21,5x50x15 cm. Kolor czarny,
imitacja kamienia.

PATELNIA DO NALEŚNIKÓW

WOK
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19 500 PKT

CZAJNIK TURYSTYCZNY
z 2 kubkami

Mały poręczny czajnik
z tworzywa z uchylną pokrywą.
Wyposażony w zakrytą grzałkę,
2-stronny wskaźnik poziomu
wody, lampkę kontrolną.
Automatyczne wyłączenie wody
po zagotowaniu. W zestawie
2 kubki. Poj. 0,5 l, moc 9101100 W. Kolor biały.

12 000 PKT

POJEMNIKI SZKLANE Z POKRYWAMI

Przeznaczone do pieczenia, podgrzewania w mikrofalówce oraz
przechowywania żywności w lodówce i zamrażalniku. Mogą być
stosowane w zakresie temperatur od -18 °C do +230 °C. Można myć
w zmywarce. Poj. 300 ml - 14,6x10,5x4,6 cm, poj. 550 ml,
16,8x12,2x5,5 cm. Kolor bezbarwny/miętowy.
Przed pieczeniem zdjąć pokrywkę.

13 500 PKT

OSTRZAŁKA WIELOFUNKCYJNA

25 500 PKT

MŁYNEK DO KAWY
udarowy

Obudowa ze stali nierdzewnej.
Możliwość mielenia
pulsacyjnego, nóż
dwuskrzydłowy ze stali
szlachetnej, wydajność 115
g/min., przezroczysta pokrywa,
zabezpieczenie przed
uruchomieniem bez pokrywy.
Zas. 220-240 V, moc 150 W.
Kolor srebrny.
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Przeznaczona do ostrzenia noży stalowych lub
z powłoką non-stick. Posiada 3 stanowiska: do
regularnego ostrzenia, do bardzo stępionych noży
i ceramiczne do wygładzania naostrzonych
powierzchni. Wym. 4x20x7 cm. Kolor
srebrny/czarny.

90 000 PKT

LODÓWKA TURYSTYCZNA

Urządzenie termoelektryczne z funkcją chłodzenia
i grzania max. 60 °C z przełącznikiem pracy ECO.
Umożliwia przechowywanie butelek 1,5 l w pozycji
stojącej. Zasilanie sieciowe 230 V lub samochodowe
12 V. Poj. 28 l, moc 8-48 W. Kolor szary. Komplet
przewodów zasilania.
Z uwagi na sytuację spowodowaną pandemią KORONAWIRUSA na całym świecie zastrzegamy, że dostawy
nagród mogą ulec opóźnieniu, a wybrane nagrody z przyczyn od nas niezależnych mogą różnić się wizualnie
od przedstawionych w katalogu z powodu konieczności zastosowania zamienników.

52 500 PKT

35 500 PKT

KRAJALNICA ELEKTRYCZNA

TOSTER

Płynna regulacja grubości krojenia, zdejmowany
nóż ze stali nierdzewnej, 3-stopniowa regulacja
prędkości, składana podstawa, zdjejmowana
prowadnica z blokadą oraz podajnik dociskowy
z zaczepami. Zas. 220-240 V, moc 150 W.
Kolor biały.

Obudowa z warstwą przeciw
zabrudzeniom, 5-stopniowa
regulacja czasu, wyjmowana tacka
na okruchy. Posiada funkcję
przerywania opiekania,
podgrzewania i rozmrażania.
Dodatkowo podgrzewacz do
bułek. Zas. 220-240 V, moc do
850 W. Kolor srebrny.

8 000 PKT

WIRÓWKA DO SAŁATY

Dzięki niej w kilka sekund osuszysz umyte
liście sałaty dzięki czemu będą dłużej
świeże i kruche. Wykonana z wysokiej
jakości wytrzymałego tworzywa w pięknych
kolorach. Sprawdzi się w każdej kuchni.
Wym. 25x25x15 cm. Mix kolorów losowo.

12 000 PKT

SALATERKA Z POKRYWĄ DREWNIANĄ

Wyposażona w drewniane łyżki do mieszania
przygotowanej sałatki lub innego dania. Posiada
drewnianą pokrywę, która może służyć również
jako deska do krojenia składników lub taca na
przekąski. Wym. 23x23x14 cm. Drewno/szkło.

35 500 PKT

95 000 PKT

Nowoczesny elektryczny czajnik bezprzewodowy
z podświetlanym wnętrzem i wymiennym ﬁltrem.
Obudowa ze stali nierdzewnej. Posiada automatyczną
pokrywę, dwustronny wskaźnik poziomu wody, zakrytą
grzałkę. Poj. 1,7 l, moc 1850-2200 W. Kolor srebrny.

Obudowa ze stali nierdzewnej i metalowa odłączona
komora mielenia. System bezpieczeństwa chroniący
silnik w przypadku zablokowania. Wyposażona w 3 sitka
z różnymi otworami i nasadki do wyrobu wędlin.
Zas. 220-240 V, moc 1800 W. Kolor srebrny.

CZAJNIK BEZPRZEWODOWY

MASZYNKA DO MIELENIA MIĘSA

13

18 000 PKT

29 500 PKT

Uniwersalne młynki z drewna
kauczukowego do przypraw
gruboziarnistych. Zestaw
w komplecie z podstawką.
Młynki posiadają wytrzymałe
ceramiczne żarna odporne
na korozję z regulacją grubości
mielenia. Wys. 13,9 cm. Kolor
biały, czarny, drewno.

Wykonany z drewna bambusowego, wypełniony pręcikami z tworzywa. Pozwala
na odkładanie noża w dowolnym miejscu w bloku. Wkład można wyjąć do
czyszczenia. Nadmiar wody odprowadzany przez otwory w bloku.
Wym. 10x10x26 cm. Drewno/czarne tworzywo.

MŁYNKI DO PRZYPRAW

BLOK NA NOŻE

13 000 PKT

WAŁEK GRAWEROWANY

HIT
HIT
! !

Wykonany z drewna bukowego. Posiada ciekawy grawerowany
wzór, który nada ciastom i ciasteczkom apetyczny wygląd,
a wypieki nabiorą zupełnie nowego wymiaru. Wym. 20 cm,
z rączkami 37 cm. Mix wzorów losowo.

14 500 PKT

CEDZAK Z UCHWYTAMI

Wykonany ze stali nierdzewnej. Charakteryzuje się wyproﬁlowanym
kształtem z drobnymi otworami. Doskonały do płukania warzyw
i owoców oraz dużych kawałków mięsa. Posiada uchwyty i stabilną
podstawę. Ø 26 cm. Kolor srebrny.

16 500 PKT

BESTSELLER
HIT ! !

48 000 PKT

SUSZARKA DO GRZYBÓW

Skutecznie i szybko suszy grzyby, owoce,
warzywa, kwiaty i zioła. Posiada
3-stopniową regulację nadmuchu
gorącego powietrza, 5 przezroczystych sit
o średnicy 33 cm z możliwością regulacji
wysokości. Zas. 230 V, 50 Hz,
moc 400 W. Kolor bezbarwny.
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PÓŁECZKA ZE SŁOIKAMI

8 000 PKT

POJEMNIK Z CZERPAKIEM

Z wysokiej jakości tworzywa
z wieczkiem i czerpakiem
z drewna bukowego. Szczelna
pokrywka gwarantuje świeżość
produktów na dłuższy czas,
a oleista powłoka zabezpiecza
przed zabrudzeniami. Poj. 0,5 l,
wym. 10,2x10,2x12,5 cm.

Wytrzymałe, przezroczyste szkło, szczelne pokrywki.
Pozwalają zachować smak i aromat przechowywanych
produktów. Drewniana stabilna podstawka sprawia,
że można ułożyć zestaw w dowolnym miejscu.
Wym. 32,8x6,7x12,2 cm. Drewno/szkło.

24 500 PKT

69 900 PKT

Wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony
w wyproﬁlowaną, antypoślizgową rączkę
i ręcznie odchylany gwizdek.
Wyciągana pokrywka ułatwiająca
nalewanie wody.
Przystosowany
do wszystkich typów
kuchenek. Poj. 2,9 l.
Kolor do wyboru:
kremowy, różowy
lub szary.

Noże wykonane z najlepszej jakości stopu stali
nierdzewnej w praktycznym i eleganckim drewnianym
bloku. Długotrwała ostrość, wysoka jakość, wygodne
uchwyty z tworzywa sztucznego. Kolor stalowy,
czarny. W zestawie: nóż kuchenny
20 cm, nóż szefa kuchni Chef ’s 20 cm,
nóż masarski 15 cm, nóż kuchenny 13 cm,
nóż obierak 9 cm, drewniany blok do noży.

CZAJNIK EMALIOWANY

NOŻE KUTE - KOMPLET W BLOKU

22 500 PKT

NOŻE KOMPLET MARLBE

Ostrza wykonane z wysokogatunkowej stali, dzięki
czemu można je w łatwy sposób utrzymać
w czystości i naostrzyć. Lekkie, z ergonomiczną
rękojeścią, dolna część uchwytu gumowana dla
lepszego chwytu. Kolor: srebrny, biały. Skład
kompletu: 20 cm nóż szefa kuchni, 15 cm nóż
uniwersalny, 9 cm nóż obierak.

BESTSELLER
HIT ! !

40 000 PKT

SZTUĆCE RIVER

Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej
w nowoczesnym stylu. Ręczne polerowanie sprawia,
że powierzchnia jest lśniąca. Prosta forma rączki
delikatnie zdobiona eleganckim wzorem z prążkami.
Kolor srebrny. Skład kompletu: 6 x widelec 20,5 cm,
6 x nóż 22,5 cm, 6 x łyżka 20,5 cm, 6 x łyżeczka
do herbaty 13,5 cm. Można myć w zmywarce.

75 500 PKT

EKSPRES CIŚNIENIOWY

Kolbowy ekspres ciśnieniowy, o zwartej
konstrukcji, wykonany z wysokiej jakości
elementów. Unikalny design i smukła, elegancka
obudowa. Posiada dyszę do spieniania mleka
i sporządzania gorących napoi. 16x30x32 cm,
moc: 800 W, pojemność: 4 ﬁliżanki (ok. 220 ml).
Kolor czarny.
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43 000 PKT

OBROTOWY KOSZ
DO SEGREGACJI

HIT
HIT
! !

Pozwala na segregowanie odpadów
w trzech praktycznych komorach.
Każdy pojemnik ma osobny uchwyt
i może być wyciągany oddzielnie.
Całość znajduje się na obrotowym
zaczepie i jest przykryta klapą.
Wym. 42x42x37 cm. Kolor żółty,
niebieski, brązowy.

HIT !
NOWOŚĆ!
20 000 PKT

MOP Z WIADERKIEM

Wiadro składa się z dwóch
komór - w jednej jest woda
i zbierak, druga usuwa
nadmiar wody z nakładki.
Składany drążek ułatwia
przechowywanie. Nakładka
wykonana z mikroﬁbry,
mocowana na rzepy.
Wym. 37x25,5x19 cm.
Odcienie brązu i beżu.

49 900 PKT

MYJKA CIŚNIENIOWA

Do sprzątania płytek ceramicznych, fug, kabin
prysznicowych, płyt kuchennych
i piekarników. Dociera nawet do bardzo
trudno dostępnych miejsc. Posiada ochronę
przed przypadkowym kontaktem z parą.
Poj. 0,25 l, moc 3,5 bar. Kolor biały. Akcesoria:
końcówka do odświeżania tkanin, mycia szyb,
fug, szczoteczka, szmatka, miarka i lejek.

80 000 PKT

ODKURZACZ BEZWORKOWY

Do wszystkich typów podłóg, wygodny w użyciu,
posiada 3-stopniowy system ﬁltrowania. Ma małe
gabaryty, co pozwala na swobodne manewrowanie podczas pracy. Konstrukcja składana
ułatwia przechowywanie. Moc 600 W, napięcie
220-240 V, zasięg 8,4 m. Kolor granatowy.
Wyposażenie: 4 przystawki i uchwyt
do mocowania na ścianie.

80 000 PKT

OCZYSZCZACZ
PAROWY 10w1

Do czyszczenia i odświeżania
podłóg, dywanów, okien, fug,
tapicerki, piekarnika i kaloryferów.
Można używać również do
prasowania i odświeżania ubrań.
Ładowanie wystarcza na 18 min.
ciągłej pracy. Poj. 0,35 l, moc
1500 W. Kolor biały. 2 szmatki
+ 9 akcesoriów do czyszczenia.
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HIT !
NOWOŚĆ!

17 900 PKT

STOJAK NA WORKI

HIT
HIT
! !

Praktyczny, jednokomorowy
stojak z pokrywą dedykowany
do worków o pojemności 120 l.
Wytrzymała konstrukcja z rur
stalowych, łatwy i szybki montaż.
Klapa z zatrzaskiem na worek.
Wym. 37x39x82 cm. Kolor do
wyboru: brązowy, żółty, zielony,
niebieski.

15 000 PKT

RĘCZNIK POLA

Wysokogatunkowy duży kąpielowy ręcznik
frotte z kolekcji POLA wzbogaconej
efektownymi bordiurami z geometrycznym
wzorem, 100% bawełna. Miękki i gruby,
dostępny w pięknych kolorach.
Wym. 70x140 cm, Do wyboru kolor:
czerwony, popielaty, turkusowy.
Grubość 500 g/m2.

65 000 PKT

PAROWNICA Z ŻELAZKIEM

25 500 PKT

Dwie formy prasowania parowego
w jednym, małym i poręcznym
urządzeniu. Zgrabne żelazko z mocną
i wydajną parownicą. Nieprzywierająca
ceramiczna stopa, przycisk pary
z blokadą bezpieczeństwa.
Wym. 27x17x11 cm, moc 1000 W.
Wyrzut pary 17-18 g/min.
Kolor biały, szary.

RĘCZNIKI KOMPLET

31 500 PKT

GRZEJNIK CERAMICZNY
z pilotem

Zestaw trzech ręczników frotte o różnych
rozmiarach, wykonanych ze 100% bawełnianych
włókien. Ozdobione eleganckim haftem,
opakowane w pudełko doskonale nadające się na
prezent. 70x140, 50x100, 30x50 cm. Grubość 420
g/m2. Kolory do wyboru: ecru, popiel, wrzos.

Posiada panel sterujący
z wyświetlaczem LED, 2-stopniową
38 500 PKT
regulację nawiewiu, ceramiczny
ŻELAZKO ZE STOPĄ CERAMICZNĄ
element grzejny i programator czasu
Posiada funkcje prasowania w pionie,
do 12 godzin. Zakres temperatury
automatycznego wyłączania, zapobiegania kapania
15-32 °C, niewielkie rozmiary, cicha
i samooczyszczania z osadu. Uderzenie pary
praca. Zasilanie: 220-240 V 50/60
75 g/min. Posiada spryskiwacz, zbiornik 330 ml,
Hz, moc 450 W. Kolor czarnoobrotowy przewód dł. 3 m. Zas. 220-240 V,
czerwony. Na wyposażeniu pilot do
moc 2400-2800 W. Kolor czarno-zielony.
sterowania.
Z uwagi na sytuację spowodowaną pandemią KORONAWIRUSA na całym świecie zastrzegamy, że dostawy
nagród mogą ulec opóźnieniu, a wybrane nagrody z przyczyn od nas niezależnych mogą różnić się wizualnie
od przedstawionych w katalogu z powodu konieczności zastosowania zamienników.
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39 500 PKT

MASZYNKA DO WŁOSÓW
zestaw

Kompleksowa pielęgnacja do
strzyżenia, golenia, przycinania
i podcinania włosów, ostrza ze
stali nierdzewnej, wymienne
końcówki różnego przeznaczenia,
zasilanie akumulatorowe 45 min. działania. Ładowarka:
wejście: 100 -240 V 50/60 Hz
0,2 A, wyjście: DC 3 V 300 mA.
Wyposażenie: podstawka
i akcesoria, ładowarka, pędzelek,
grzebień i olejek.

34 000 PKT

GOLARKA MĘSKA
3w1

37 500 PKT

TERMOMETR
BEZDOTYKOWY

Pomiar temperatury w 1 sekundę.
9 automatycznych pomiarów
w pamięci. Umożliwia
sprawdzanie temperatury cieczy
(woda do kąpieli, mleko dla
niemowląt) i otoczenia. Kolorowa
dioda wskazująca temperaturę.
Wym. 4,6x3,5x14,4 cm, zasilanie
2x bateria AAA. Kolor biały.
Baterie w zestawie.

15 500 PKT

PROSTOWNICA DO WŁOSÓW

Ceramiczne płytki wygładzające włosy, obudowa
pokryta powłoką atypoślizgową, funkcja chroniąca
włosy i zapobiegająca elektryzowaniu. Posiada
obrotowy przewód zasilający oraz uchwyt
do zawieszania. Zas. 220-240 V, moc 26-30 W.
Kolor czarny.
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Posiada wbudowany
trymer do przycinania
i regulacji brody oraz
dwie końcówki: głowice
golącą z trzema
wirującymi ostrzami
i trymer do usuwania
włosów z nosa i uszu.
Zasilanie sieciowoakumulatorowe. Wym.
21x15,5x10 cm.

27 500 PKT

SUSZARKA DO WŁOSÓW

Posiada 2-stopniową regulację
nadmuchu i 3-stopniową
temperatury, przycisk nadmuchu
zimnego powietrza i uchwyt do
wieszania. Wyposażona
w dyfuzor nadający włosom
objętość i nasadkę skupiającą.
Zas. 220-240 V, moc
1800-2200 W. Kolor czarny.

10 000 PKT
PARASOLKA

Mocna, praktyczna i elegancka
parasolka półautomatyczna,
przezroczysta kopuła z obszyciami
w trzech modnych kolorach.
Posiada czarną plastikową rączkę
i mechanizm otwierający.
Ø 80 cm. Do wyboru: obszycie
różowe, niebieskie lub czarne.

16 000 PKT

TORBA FITNESS

Torba na ramię z komorą główną zamykana na suwak, kieszeń na
przednim panelu zamykana na suwak, regulowany pasek na ramię,
uchwyt do powieszenia lub przenoszenia. Materiał poliester 600D.
Wym. 22x17x8 cm. Mix kolorów losowo.

16 500 PKT

TORBA NA RAMIĘ

65 500 PKT

Komora główna zamykana
na suwak, dwie kieszenie
na przednim panelu na
suwak, regulowany pasek
na ramię. Materiał
poliester.
Wym. 22x17x8 cm.
Do wyboru kolor szary lub
granatowy.

8 000 PKT

WOREK ŚCIĄGANY Z KIESZENIĄ

KOC ELEKTRYCZNY

Miękki, puszysty i przyjemny w dotyku, 9 poziomów
grzania z timerem, krótki czas nagrzewania
i zabezpieczenie przed przegrzaniem. Zawiera pokrowiec
oraz pilot przewodowy z wyświetlaczem LED.
Wym. 120x160 cm. Moc 100 W. Kolor granatowy.

HIT !
NOWOŚĆ!

Poliestrowy uniwersalny worek ściągany sznurkami z jedna kieszenią na
przednim panelu zasuwaną na suwak. Sprawdzi się zarówno na zakupach,
wyjazdach, jak i do szkoły. Wym. 44x33 cm. Mix kolorów, losowo.

32 000 PKT

CIŚNIENIOMIERZ

Ciśnieniomierz elektroniczny, naramienny z funkcją wykrywania
nadciśnienia i objawów arytmii. Duży podświetlany wyświetlacz
LCD. Zakres pomiarowy ciśnienia: 30 - 280 mm Hg, tętna: 40199 uderzeń/min. Kolor biało -szary.

BESTSELLER
HIT ! !
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37 500 PKT

19 500 PKT

Torba podróżna ze stelażem
i kółkami, komora główna zamykana
na suwak plus duża kieszeń na
przednim panelu również na suwak,
uchwyt do powieszenia lub
przenoszenia torby. Materiał poliester
600D. Wym. 34x59x31 cm.
Kolor czarny.

Komora główna zamykana na
suwak, dwie kieszenie na
suwak, uchwyt do
przenoszenia lub powieszenia,
regulowany pas na ramię,
wewnątrz kieszeń na laptop.
Wym. 29x39x9 cm.
Kolor czarny.

TORBA NA LAPTOPA

TORBA TROLLEY

12 000 PKT

ETUI NA TABLET

Doskonały do przechowywania
i przenoszenia urządzeń rozmiaru
max. 10". Komora główna zamykana
na suwak, posiada wewnętrzne
paski zabezpieczające oraz uchwyt
do przenoszenia. Materiał: poliester.
Rozmiar 10". Kolor do wyboru:
graﬁtowy lub czerwony.

35 500 PKT

GŁOŚNIK BLUETOOTH

19 000 PKT

PLECAK MŁODZIEŻOWY
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Komora główna zamykana na suwak, dwie kieszenie na
przednim panelu. Plecy usztywniane, szelki regulowane,
kieszenie boczne z siateczki, elementy odblaskowe, uchyt
do powieszenia lub przenoszenia. Wym. 43x30x13 cm.
Kolor do wyboru: czarno-biały lub kolorowy.

Moc 15 W. Wyposażony w 3” głośnik basowy i dwa 2”
głośniki wysokotonowe. Wbudowane radio FM.
Odczytuje pliki muzyczne w formacie MP3 bezpośrednio
z karty pamięci Micro SD. 12x19x15,5 cm.
Kolor czarny.
Z uwagi na sytuację spowodowaną pandemią KORONAWIRUSA na całym świecie zastrzegamy, że dostawy
nagród mogą ulec opóźnieniu, a wybrane nagrody z przyczyn od nas niezależnych mogą różnić się wizualnie
od przedstawionych w katalogu z powodu konieczności zastosowania zamienników.

17 000 PKT

TERMOS OBIADOWY

HIT !
NOWOŚĆ!

Dwa oddzielne pojemniki ze
stali nierdzewnej i tworzywa
sztucznego z pianką do
przenoszenia żywności
z możliwością noszenia jednej
lub dwóch komór. Utrzymuje
temperaturę jedzenia od 2-5
godzin. Wym. 19x14x14 cm.
Do wyboru: niebieski lub
zielony.

17 700 PKT

KOSZ TERMICZNY

Znajdzie zastosowanie na pikniku
i zakupach. Posiada aluminiową rączkę
i stelaż, komora główna zamykana na
suwak, na rączkę nasunięty gumowy
antypoślizgowy uchwyt. Materiał torby
poliester 600D. wym. 78x32x34 cm.
Do wyboru: zielony, niebieski, czerwony.

7 500 PKT

KOŁNIERZ PODRÓŻNY MINKY

Puszysty, miękki i wygodny wykonany z przyjemnej
w dotyku tkaniny MINKY. Niezbędny w trakcie długich
podróży i w czasie relaksu w domu. Wypełnienie - włókno
silikonowe, gramatura tkaniny 340 gr/m2. Mix kolorów
losowo.

40 000 PKT

WALIZKA DLA DZIECI

Walizka ABS w rozmiarze 16",
ze stelażem i dwoma kółkami
oraz uchwytem górnym,
wewnątrz pasy
zabezpieczające ubrania.
Wzory do wyboru: piłkarz lub
piesek.

BESTSELLER
HIT ! !

17 000 PKT

ZESTAW DO WINA

Zestaw w pudełku drewnianym. Elementy
zestawu ze stali nierdzewnej
z wykończeniem drewnianym. W skład
zestawu wchodzą: zatyczka do otwartych
butelek oraz wielofunkcyjny przybornik
z korkociągiem.

HIT !
NOWOŚĆ!
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HIT
HIT
! !
105 500 PKT

KUCHNIA DREWNIANA

W skład zestawu wchodzi
mikrofalówka, piekarnik, lodówkozamrażarka, telefon, zmywarka,
zlew z kranem. Dodatkowo
wyposażona jest w garnki,
patelnie i sztućce. Kurki po
przekręceniu wydają dźwięki.
Wym. 87x32,5x14 cm.
Kolor szary/drewno.

6 000 PKT

PODUSZKA JASIEK

Klasyczna pikowana podusia typu "jasiek"
z poszyciem z mikroﬁbry i wkładem
z granulatu silikonizowanego. Antyalergiczna.
Lekka i miękka. Pokrowiec na zamek.
40x40 cm. Kolor biały.

45 000 PKT

KUCHNIA DZIECIĘCA

Wyposażona w ekspres do kawy,
toster, otwierany piekarnik, umywalkę
z kranem oraz kuchnię z kurkami, które
po przekręceniu wydają odgłos
gotowania, a czajnik tworzy mgiełkę
symulującą gotowanie wody.
Wym. 64x29x87 cm.

23 500 PKT

WARSZTAT DLA DZIECI
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Zabawka składa się z walizki, która po rozłożeniu staje się stołem.
Zestaw zawiera śrubokręty, młotki, klucze, piłę z obrotową imitacją
ostrza, piłę ręczną, śrubki, nakrętki, listwę i koła zębate.
Wym. 53x24,5x63 cm.

17 000 PKT

POŚCIEL DZIECIĘCA

Zestaw składa się
z poszewki na kołdrę
i poszewki na poduszkę.
Uniwersalne piękne wzory
sprawdzą się w każdej
dziecięcej sypialni. Wym.
100x135 cm, 40x60 cm.
gramatura tkaniny 15g/m2.
3 wzory do wyboru.

1

WZÓR

2

WZÓR

3

WZÓR

1

WZÓR

2

WZÓR

3

WZÓR

1

WZÓR

2

3

WZÓR

WZÓR

32 000 PKT

26 000 PKT

Komplet z wysokiej jakości tkaniny bawełnianej 100% z nowoczesnymi nadrukami.
W skład kompletu wchodzą poszwa na kołdrę i dwie poszewki na poduszki,
zapinane na zamek. Wym, 160x200 cm + 2x 70x80 cm. Grubość 125 g/m2.
3 wzory do wyboru.

Komplet pościeli z tkaniny typu kora. Niezwykle praktyczna: nie wymaga
prasowania ani krochmalenia. W skład kompletu wchodzą poszwa na kołdrę
i dwie poszewki na poduszki, zapinane na zamek.kołdrę i dwie poszewki na
poduszki, zapinane na zamek. 160x200 cm + 2x 70x80 cm. Grubość 140
g/m2. 3 wzory do wyboru.

POŚCIEL BAWEŁNA

POŚCIEL KORA

17 500 PKT

PODUSZKA KOMFORT

Standardowa pikowana poduszka do spania
z poszyciem z mikroﬁbry i wkładem
z granulatu silikonizowanego.
Antyalergiczna. Lekka i miękka. Zapewnia
głęboki, zdrowy sen. Pokrowiec na zamek.
70x80 cm. Kolor biały.

1

WZÓR

2

3

WZÓR

WZÓR

18 500 PKT

30 000 PKT

Pokrycie wykonane z mikrowłókien poliestrowych przyjemne w dotyku i bardzo wytrzymałe. Wypełnienie to
silikonizowane włókna poliestrowe termicznie skręcane.
Posiada właściwości antyalergiczne. Wym. 160x200 cm.
Wkład 150 g/m2. Kolor biały.

Wykonana ze 100% bawełny. W zestawie poszewka
na kołdrę oraz na poduszkę. Żywe, trwałe kolory nawet
po wielu praniach, nowoczesne i modne wzory.
Wym. 160x200 cm, 70x80 cm. Gramatura tkaniny 115g/m2.
3 wzory do wyboru.

KOŁDRA LETNIA

POŚCIEL MŁODZIEŻOWA

HIT
HIT
! !
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23 500 PKT

KOŁDRA WEŁNIANA

BESTSELLER
HIT ! !

Bardzo ciepła, miękka i zdrowa kołdra wełniana. Poszycie wykonane ze 100% mikroﬁbry
z wkładem wełnianym. Wym. 160x200 cm. Wkład 500 g/m2. Mix wzorów losowo.

33 000 PKT

KOC AKRYLOWY

Gruby, ciepły koc na długie jesienne wieczory. Wykonany w 100% z tkaniny
poliestrowej. Zapakowany w praktyczną walizkę foliową z uchwytem,
co ułatwia przechowywanie. Wym. 160x210 cm. Odcienie brązu i beżu.

23 500 PKT

KOŁDRA STANDARD

Lekka, puszysta kołdra z poszyciem
z mikroﬁbry i wkładem z włókniny
silikonowej. Antyalergiczna,
przyjemna w dotyku. Opakowanie
walizka. Wym. 160x200 cm.
Wkład 350 g/m2. Kolor biały.

18 000 PKT

PRZEŚCIERADŁO JERSEY

24

Wytrzymałe, dobre jakościowo
prześcieradło z bawełny jersey
100% z gumkami na materac.
Maksymalna grubość materaca
20 cm. 160x200 cm. Mix
kolorów losowo.

29 500 PKT

NARZUTA BAWEŁNIANA Z PODUSZKAMI

Praktyczna narzuta ozdobna z dwiema poduszkami.
Dwustronny wzór ozdobny pozwala szybko zmienić wygląd sypialni.
Wym.160x200 + 2x 40x40 cm. Mix kolorów losowo.

21 400 PKT

8 500 PKT

Bon towarowy o wartości 50 zł
na zakupy w sklepach sieci.

Bon towarowy o wartości 20 zł
na zakupy w sklepach sieci.

BON TOWAROWY 50 ZŁ

BON TOWAROWY 20 ZŁ

26 000 PKT

KOŁDRA SILIKONOWA

Wykonana z antyalergicznego silikonu, doskonale ogrzewa
i jednocześnie pozwala ciału oddychać.
Wym. 160x200 cm. Gramatura wkładu 500g/m2.

12 000 PKT

PRZEŚCIERADŁO BAWEŁNA

Klasyczne prześcieradło (bez gumek) wykonane ze 100%
bawełny w wielu żywych kolorach. Pasuje na każdy rodzaj łóżka
i materaca. Wym. 160x200 cm. Mix kolorów losowo.

Z uwagi na sytuację spowodowaną pandemią
KORONAWIRUSA na całym świecie zastrzegamy, że dostawy
nagród mogą ulec opóźnieniu, a wybrane nagrody
z przyczyn od nas niezależnych mogą różnić się
wizualnie od przedstawionych w katalogu z powodu
konieczności zastosowania zamienników.
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Zobacz wszystkie nagrody
na naszej nowej stronie!

www.super-proﬁt.pl

Oferta obowiązuje od 01.05.2020 r. do 30.04.2021 r.

ORGANIZATOR:

Polska Sieć Handlowa NASZ SKLEP S.A.
ul. Aleja Jana Pawła II 80 / lok.5
00-175 Warszawa
e-mail: biuro@nasz-sklep.pl
www.nasz-sklep.pl

Wybierz coś dla siebie

